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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Firma emitenta:  HOLLYWOOD 

Forma prawna:  Spółka Akcyjna 

Kraj Siedziby:  Polska 

Siedziba:  Sierpc 

Adres:   ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc 

Telefon:   + 48 (24) 275 81 29 

Faks:   + 48 (24) 275 81 29 

Strona internetowa: www.hollywoodsa.eu 

E-mail:   biuro@hollywoodsa.pl 

REGON:  146351367 

NIP:   7761698650 

KRS:   0000438549 

 
HOLLYWOOD S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa posiada 

strukturę holdingową, w której Emitent  prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych. Spółki 

wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w różnych obszarach pralnictwa. W skład Grupy 

Kapitałowej Hollywood na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodziły następujące spółki zależne: 

 

1) HOLLYWOOD  TEXTILE  SERVICE  sp. z o. o. 

 

Hollywood Textile Service sp. z o. o. powstała z przekształcenia P.H.U. Hollywood Adam Konieczkowski, Renata 

Konieczkowska spółka jawna. Spółka posiada zakład usługowy zlokalizowany w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a 

- Zespół Pralni „HOLLYWOOD”. Zakład został oddany do użytku w 2005 roku, natomiast w latach 2007 - 2009 

został znacząco rozbudowany. Obecna powierzchnia zakładu wynosi ponad 4.000 m2. Zakład jest w 100% 

wyposażony w nowe urządzenia i instalacje, co powoduje, że w najbliższych kilkunastu latach nie ma potrzeby 

przeprowadzania większych inwestycji.  

 

Zakład składa się z kilku hal, gdzie każda hala przeznaczona jest dla oddzielnego segmentu branży:     

a. branża hotelowa - hala A    

b. branża zakładów przemysłowych (odzież robocza) – hala B   

c. branża segmentu medycznego – hala C   

 

Zespół Pralni „HOLLYWOOD” jest najnowocześniejszym tego rodzaju obiektem w kraju oraz jednym z 

najnowocześniejszych  w Europie.  

 

2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. 

 

Hollywood Rental sp. z o.o. powstała w celu wykonywania specjalistycznej działalności w zakresie serwisu i 

wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, serwisu i wynajmu mat wejściowych, serwisu i wynajmu 

ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa. Obszarem działalności spółki jest teren całej Polski. W 2011 roku 

spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Płockiej w Sierpcu, na której do końca 2015 roku powstanie zakład 

usługowy.  Obecnie trwa proces inwestycyjny związany z remontem obiektu, w tym hal produkcyjnych. 

 

 

3) PRAL SERWIS  WARSZAWA sp. z o. o. 

 

Firma powstała z przekształcenia działalności Polservis Adam Konieczkowski. Projekt Pral Serwis zakłada 

powstanie w dużych miastach na terenie całej Polski zakładów pralniczych z przeznaczeniem wykonywania usług 
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pralniczych dla małych instytucjonalnych klientów oraz klientów indywidualnych. Segment klientów 

indywidualnych oraz małych klientów instytucjonalnych jest w Polsce słabo zorganizowany. Takim klientem nie są 

zainteresowane duże zakłady pralnicze, ponieważ w dużej masie bielizny taki klient może się zagubić. Trudno jest 

również osiągnąć w dużym zakładzie przemysłowym dobrą jakość dla małego klienta z uwagi na brak 

powtarzalności w małych partiach. Założeniem Pral Serwisu jest wykonywanie usług o bardzo wysokiej jakości w 

atrakcyjnej cenie. Powierzchnia planowanych zakładów pralniczych będzie wynosić pomiędzy 400 a 600 m 2. 

Pierwszy zakład znajdujący się w Hotelu Marriott w Warszawie oferuje innowacyjną, skuteczną i wydajną 

procedurę czyszczenia w zakresie przemysłowej pielęgnacji tkanin. Najważniejszym atrybutem tej usługi jest 

zastosowanie technologii czyszczenia opartej na całkowicie bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika oraz 

środowiska, innowacyjnym środku chemicznym o nazwie SOLVONK4. 

 

4) PRALMED  sp. z o.o. 

 

PRALMED  sp. z o.o. została założona w 2012 roku. Realizowany w ramach spółki projekt „Pralniobox” 

przewiduje powstanie sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby klientów 

indywidualnych. Automaty będą instalowane w dużych biurowcach, apartamentowcach, ekskluzywnych osiedlach 

itp. Klienci będą mieli możliwość płacenia za wykonana usługę kartą płatniczą lub opcjonalnie bilonem 

bezpośrednio w automacie. Automaty będą podłączone on-line z pralniami  Pral Serwis w różnych miastach, które 

dwa razy dziennie będą odbierać bieliznę do serwisu i jednocześnie dostarczą  ją po wykonaniu usługi.  

 

 

5) POLTEXTIL sp. z o. o.  

 

Poltextil sp. z o.o. powstała we wrześniu 2011 roku. Spółka skupia 7 podmiotów działających w branży pralniczej 

oraz tekstylnej, których dewizą jest hasło „Solidny Partner”. Udziałowcami spółki są polskie firmy z bogatymi 

tradycjami i długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z największych i najprężniej rozwijających się w 

zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej. Działalność spółki polega na 

skoordynowanej współpracy udziałowców w walce z nieuczciwą konkurencją, która stosuje ceny dumpingowe 

przy wykonywaniu usług, dokonywaniu wspólnych zakupów, wspólnej promocji, prowadzeniu działań 

edukacyjnych dla klientów - związane z promowaniem rentalu, systemu RFID umożliwiającego automatyczną 

identyfikację inaczej rozpoznanie obiektu przy użyciu fal radiowych i innych rozwiązań branżowych. 

 

6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH  

 

Spółka została zarejestrowana w dniu 29 listopada 2013 roku. Siedzibą firmy jest Berlin. Firma jest biurem 

handlowym, którego zadaniem jest pozyskanie kontrahentów pralniczych i rentalowych z rynku niemieckiego w 

segmencie hotelowym, zakładów przemysłowych i segmentu medycznego. Zadaniem spółki jest również 

sprzedaż tekstyliów na rynku niemieckim oraz oferowanie wysokospecjalistycznych usług technicznych, które są 

przedmiotem działalności spółki  Medij sp. z o. o. w Pępowie. Swoją działalność spółka rozpoczęła od 

poszukiwania klientów segmentu hotelowego. Berlin w ciągu roku odwiedza 25 mln turystów do dyspozycji 

których jest 730 hoteli. W Berlinie w najbliższym czasie zostanie oddanych do użytku 60 nowych hoteli, których 

część może stanowić potencjalnych odbiorców usług pralniczych. 

 

  

7) HTS MEDIJ sp. z o.o. 

 

Spółka HTS Medij sp. z o.o. powstała z dniem 1 lipca 2013 roku z przekształcenia jednoosobowej działalności 

gospodarczej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą DANUTA ŁAPAWA 

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MEDIJ. Podstawowym obszarem działalności spółki są trzy główne segmenty 

tj. pralnictwa, utrzymania czystości i gastronomi na które składają się: 

 pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 

 niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 
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 specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

 przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), 

 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 

 sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 

 zbieranie odpadów niebezpiecznych. 

 

W zakresie utrzymania czystości spółka oferuje sprzątanie zarówno pomieszczeń biurowych, jak i socjalnych 

oraz przemysłowych w tym m.in.: mycie ścian, posadzek, konstrukcji oraz hal produkcyjnych i magazynów, 

polerowanie podłóg, nakładanie powłoki polimerowej, mycie okien i ciągów komunikacyjnych. Nadto Spółka 

oferuje mycie witryn fasad i elewacji zewnętrznych metodą ciśnieniową oraz sprzątanie po remontach. 

W ramach swojej oferty spółka oferuje również, czyszczenie suchym lodem, która to metoda jest szczególnie 

polecana do: czyszczenia turbin i transformatorów w energetyce, czyszczenia wszelkiego rodzaju form, maszyn 

i urządzeń (w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, gumowym, metalowym, tworzyw sztucznych, 

aluminiowych, itp.), czyszczenia maszyn drukarskich, czyszczenia elewacji w budownictwie. Zaletą tej 

technologii jest oszczędność czasu, bowiem nie wymaga ona zatrzymania produkcji, proces czyszczenia 

odbywa się „na sucho” co umożliwia prace pod napięciem.  

 

8) HTS AMA  sp. z o.o. 

 

HTS AMA Sp. z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej Pralnia Przemysłowa AMA działającej w branży 

pralniczej od 1997 roku. Spółka prowadzi swój Zakład Pralniczy w Poznaniu. Podstawowym obszarem 

działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych na rzecz placówek służby zdrowia, 

klientów z branży hotelarskiej, a także firm sprzątających i zakładów produkcyjnych. Spółka obsługuje także 

klientów z rynku niemieckiego.  
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2. List Prezesa Zarządu 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

W załączeniu przedstawiam Państwu jednostkowy raport roczny podsumowujący wyniki 

Spółki HOLLYWOOD S.A. osiągnięte w 2014 roku. 

Rok  2014  był dla Spółki  i Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. kolejnym, dynamicznym 

okresem w rozwoju działalności.  

W ramach przyjętej strategii budowy Grupy Kapitałowej Hollywood, Spółka dokonała 

przejęcia Pralni Przemysłowej AMA Spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu oraz zawarła dwie 

umowy inwestycyjne dotyczące poszerzenia Grupy Kapitałowej o spółki HTS Baxter Sp.  z 

o.o. z siedzibą  w Tykocinie oraz Konsorcjum Pralniczym sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 

Zarząd w 2015 roku planuje dalszy dynamiczny rozwój działalności Grupy Kapitałowej, 

prowadzący do wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz poprawy rentowności na każdym 

poziomie prowadzonej działalności. 

Szanowni Akcjonariusze, w imieniu Zarządu dziękuję za wsparcie dla prowadzonych przez 

nas działań. Podziękowania kieruję do Rady Nadzorczej za poparcie i bieżące doradztwo w 

prowadzeniu biznesu.  

 

Natomiast szczególne podziękowania kierujemy do Pracowników naszej firmy oraz 

podmiotów tworzących Grupę Kapitałową, naszych Klientów i Partnerów Biznesowych, 

którzy codziennym zaangażowaniem i współpracą budują razem z nami wartość tej Spółki.  

 
 

Adam Konieczkowski 

 

Prezes Zarządu 
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3. Wybrane dane finansowe - skonsolidowane 

Bilans 

a) poszczególne pozycje bilansu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień 

bilansowy:  

wg stanu na dzień 31-12-2013 r.: 1 EUR = 4,1472 PLN 

wg stanu na dzień 31-12-2014 r.: 1 EUR = 4,2623 PLN 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
PLN EUR 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

I. Kapitał własny 34 310 983,29 31 411 281,72 8 049 875,25 7 574 093,78 

III. Należności krótkoterminowe 8 410 787,03 7 327 209,36 1 973 297,76 1 766 784,66 

IV. Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
893 438,69 784 187,59 209 614,22 189 088,44 

V. Zobowiązania długoterminowe 26 114 169,14 22 801 887,19 6 126 778,77 5 498 140,24 

VI. Zobowiązania krótkoterminowe 22 125 722,36 21 143 126,33 5 191 028,87 5 098 168,96 

Rachunek zysków i strat   

b) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej 

arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca:  

  

w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013: 1 EUR = 4,2110 PLN.  

w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014: 1 EUR = 4,1893 PLN,  

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

PLN EUR 

Okres                             

od 01.01.2014 

   do 31.12.2014 

Okres                             

od 01.01.2013 

   do 31.12.2013 

Okres                    

od 01.01.2014                

do 31.12.2014 

Okres                    

od 01.01.2013                

do 31.12.2013 

Przychody netto ze sprzedaży 44 601 137,25 16 453 521,50 10 646 441,47 3 907 271,79 

Amortyzacja 6 386 565,40 1 843 663,59 1 524 494,64 437 820,85 

Zysk/strata na sprzedaży 1 190 865,05 - 1 210 281,08 284 263,49 -287 409,42 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 
5 692 156,84 373 264,67 1 358 736,98 88 640,39 

Zysk/strata brutto 4 008 233,44 201 816,56 956 778,80 47 926,04 

Zysk/strata netto 2 882 467,25 206 233,14 688 054,63 48 974,86 

 

 

 



 

 

 

 

Skonsolidowany Raport Roczny za 2014 rok 

7 

 

 

4. Oświadczenia Zarządu 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO  

  

Zarząd Hollywood S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że 

sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej 

Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 

 

Adam Konieczkowski Maria Kopytek Mieczysław Hawryluk 

   

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpc, dnia 19 maja 2015 roku   
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH  

 

Zarząd Hollywood S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z 

przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali 

warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego. 

 

 

 

 

 

Adam Konieczkowski Maria Kopytek Mieczysław Hawryluk 

   

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpc, dnia 19 maja 2015 roku  


